પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : અંર, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 10/03/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે એમ કટા, ૯૮૭૯૨ ૦૦૭૯૦
રજુ થયેલ ોની સંયા : 67, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 67, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

1 ી વાસણભાઇ આહર,રાયકાના
મંીી, ગુજરાત સરકાર

(૨) સબ ડવીઝનમાં હાલના ાહકોની સં  યાના ધોરણે ટાફ (૨) અં  ર ાય-૨ પે ટ ા િવભાગીય કચે ર ના ટાફ વધારવા અં ગ ે ન ી દખા  ત તા.
વધારવા બાબત.
૦૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ િનગમીત કચે ર  રાજકોટ ને મોકલવામાં આવે લ છે . તે મ જ
એસઓ-૪ મુજબ અંર ાય-૧ અને અંર શહેર પેટા િવભાગમાં ટાફ વધારવાની
દરખાત દવસ દસમાં બનાવીને ઉપલી કચેરને મોકલવામાં આવશે.

2 ી વાસણભાઇ આહર,રાયકાના
મંીી, ગુજરાત સરકાર

(૬) લોડ વધારાના ખેડુતો ારા પીયા ભરેલ હોવા છતાં ઓફસ (૬) આપના સુચન અનુસાર લોડ વધારાના ાહકો ારા અંર ાય-૧ અને અંર
ારા માલ મટેરય નથી તેવો જવાબ આપવામાં આવે છે. યારે ાય-૨ માં તા.૧૯.૦૨.૨૦૧૮ સુંધીમાં અંદાજપ ભરપાઇ કરેલ હોય તેવા દરેક ાહકોના
આવા ખેડુતોને તાકાલીક યુધના ધોરણે માલ-મટેરયલ આપી કામ પુણ કરેલ છે.
કામ શ કર પુણ કરવામાં આવે.

3 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૧). નવું ાંસફમર ડપી ઉભી કરવા તથા અલગ ફડર કરવા.

(૧) હાલમાં આપના િવતાર માંથી જે હયાત ાંફમર માંથી િવજ-પુરવઠો પુરો પાડવામાં
આવે છે તે મુ જ બ આપના િવતારમાં નવા ાં  ફમરની હાલમાં જરયાત નથી.
ભિવયમાં નવા ાંફમરની જરયાત જણાશે તો આ અંગે ચકાસણી કર યોય કરવામાં
આવશે. અલગ ફડર બાબતે જણાવવાનું કે હાલમાં આપના િવતારમાં ૧૧ કેવી ગંગા
ગેઇટ ફડર માંથી િવજ-પુરવઠો આપવામાં આવે છે. અને સદર ફડરમાં વધુમાં વધુ ૧૦૧
એપીયર (મે-૨૦૧૭) લોડ હોવાથી અને સદર લોડ િનયત મતાની મયાદામાં હોવાથી
નવું િવજ ફડર ઉભુ કરવાની જર નથી.

4 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૨). ાંસફમર ને ફરતે ફસગ કે ગાડવાયર લગાડવા અંગે

5 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૩). ૧૧ કે વ ીના વષ ો જુ ન ા િવજ-તારો, લટકતા િવજ તારો (૩) આપના િવતાર માંથી પસાર થતા ભારે દબાણની લાઇનમાં
બદલાવી તેની જયાએ ઇનુલેટેડ વાયર લગાડવા અંગે અને એલ અને સદર વાયરની િથતી મુજબ હાલમાં િવજવાયર બદલવાને
ટ લાઇન ફેરવવા અંગે.
લાઇન ફેરવવા અંગે જણાવવાનું કે આપને અેની કચેરમાં આપને
હટાવવા અંગેની અર કરવાની રહેશે. અને અર અવયે થળ
લાઇન માટેનું અંદાજ પક આપને આપવામાં આવશે. જે ભરપાઇ
કામગીર કર આપવામાં આવશે.

6 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ
7 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ
8 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૨) ાંફમર ફરતે ફેસગ લગાડવાની કામગેરનો “IPDS” યોજના હેઠળ સમાવેશ
કરવામાં આવેલ છે. જે કામગીરને લગતા ટેડર યા િનગમીત વડ કચેરમાં યા
હેઠળ છે. જે યા પુણ થયેથી ડપીને ફરતે ફસગ કરવાની કામગીર શ કરવામાં
આવશે
પસાર થતો િવજભાર
જરત નથી. એલટ
નડતી એલટ લાઇન
પર સવે કર એલટ
કયે લાઇન ફેરવવાની

અતન જવાબ

G.S.O.-4 અનુ સ ાર પીવીસીએલની તમામ પે ટ ા િવભાગીય કચે ર ઓમાં
કાયભારને યાને લઈ િવિવધ પોટ વધારવાની દરખાત પીવીસીએલ બડ
સમ યોય િનણય અથે મુકવામાં આવેલ. સદર દરખાત વધુ સમીા અથે
.યુ.વી.એન.એલ.
વડોદરા
મોકલવામાં
આવેલ.
યારબાદ
.યુ . વી.એન.એલ.વડોદરા ારા તા. ૨૪.૧૧.૨૦૧૬ નાં પ થી સદર બાબતે
પટતાઓ માં ગ વામાં આવે લ છે જે અં ગ ે અે ન ી કચે ર  ારા પ માં ક :
પીવીસીએલ/એચઆર-૨/૧૭૮૪ તા:૦૩/૦૩/૨૦૧૭ થી દરખાત મોકલવામાં
આવેલ. યાર બાદ,.એસ.ઓ.-૪ ના િનયત કરેલ ધારાધોરણોમાં ફેરફાર કરવા
અંગેનો ઠરાવ યુવીએનએલ,વડોદરા ારા પ માંક :
યુ વ ીએનએલ/એચઆર/પી-યુ સ.ડ./૮૨૧ તા:-૦૨/૦૫/૨૦૧૭ થી
ઇ.પી.ડ.,ગાં ધ ીનગરને મં જ ુ ર  અથે મોકલવામાં આવે લ .જે ન ી નકલ
યુવીએનએલ,વડોદરા
ના
પ
માંક:
યુવીએનએલ/એચઆર/પીવીસીએલ/બાયફરકેશન/૮૬૦ તા:-૦૫/૦૫/૨૦૧૭ થી
અેની કચેરને મળેલ છે.જે અવયે, ઇ.પી.ડ.,ગાંધીનગર ારા મંજુર મયા
બાદ આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

નગરપાલીકા-અંર ારા જેટલી કોલની રકમ ભર છે તેટલું કામ નગરપાલીકા ારા આપના િવતારમાં ટ લાઇટ માટે નવા િવજ પોલ અને િવજવાયર
આજદન સુંધી પુણ થયેલ નથી. તો બાકનું કામકાજ તાકાલીક નાખવા માટે  ૧૬૦૯૮૦/- તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઇ કરેલ છે. તે મુજબ આપના
થાય તેવી માંગણી.
િવતારમાં ૩૨ િવજ પોલ અને િવજ-વાયર ખચવાની કામગીર પુણ કર નાખવામાં
આવે લ છે . હજુ પણ  આપીને આપના િવતારમાં ટ લાઇટ માટે
િવજ-પોલ/િવજ-વાયર નાખવાની જરયાત હોય તો આપી એ નગરપાલીકામાં તે અંગે
રજુઆત કરવાની રહેશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

િનકાલ
લોડ વધારો / ધટાડો
િનકાલ
ફડર િવભાજન

ાસફમર ફરતે ફેસગ લગાડવાની કામગીરનાં તબકા નં. ૧ અંતગત ક
સરકારની મંજુર થયેલ “IPDS” યોજના હેઠળ અયારે ૩૦૦ ાસફમર ફરતે
ફેસગ લગાડવાની કામગીરની સૈધંિતક મંજુર મ ગયેલ છે.જેની કામગીર
મંજુર થયેલ એજેસીને અપાઇ ગયેલ છે. ાસફમર ફરતે ફેસગ લગાડવાની
કામગીર “IPDS” યોજના ની સમય મયાદામાં કરવામાં આવશે.

(૪). ાંફમર ડપી, ફડર, વીજ-લાઇનની િનયમીત મરંમત અંગે (૪) ાંફમર (ડપી), ફડર, િવજ-લાઇનની સમયાંતરે મરંમત કરવામાં આવે છે. તથા
જર જણાયેથી આ કામગીર ચાલુ રાખવામાં આવશે.

(૫) ાંફમર ડપીમાં અથગ લીકેજની સમયા દુર કરવા તથા (૫) થળ તપાસ કર ટસીનો અરથગ સમયાંતરે તપાસી તથા એંગલ ચકાસણી કર
વષો કટાયેલા અંગલો બદલવા અંગે
યોય જણાયેથી કાયવાહ કરવામાં આવશે

િનકાલની િથિત

િનકાલ
કમ

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
મેઇટેનસ

નગરપાલીકા ારા આપના િવતારમાં ટ લાઇટ માટે નવા િવજ પોલ અને
િવજવાયર નાખવા માટે  ૧૬૦૯૮૦/- તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઇ કરેલ
છે . તે મુ જ બ આપના િવતારમાં ૩૨ િવજ પોલ અને િવજ-વાયર ખ ચ વાની
કામગીર પુણ કર નાખવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
નવા કનેકશન
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11 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ
12 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ
13 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

14 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ
15 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

16 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૧).ચોમાસામાં અને ઉનાળામાં કલાકોના કલાકો િવજ ધાંધીયા (૧) ચોમાસામાં અને ઉનાળામાં િવજ-ધાં ધ ીયા બાબતે જણાવવાનુ ં કે ચોમાસા અને
સય છે. આવાર-નવાર લો-વોટેજ ડમ ફાટ થાય છે. તેનો ઉનાળામાં ઓછામાં ઓછા િવજ િવેપ રહે તે અંગે જર સમારકામની કામગીર કરવામાં
કાયમી િનકાલ કરવો
આવે છે. તેમજ ચોમાસા અને ઉનાળા જેવી ઋતુમાં તમાંમ હયાત લાઇન ટાફને ઝડપથી
ફરયાદ િનકાલ માટે કામગીર આપી દેવામાં આવતી હોય છે. વોટેજ ડમ-ફુલ અંગે
આપી કયા િવતારમાં આ કારની સમયા છે તે અંગે જણાવશો. જેથી કરને સંબધીત
પગલા લઇ શકાય.
(૨).નવા થાંભલા રોડની સાઇડમાં રાખી દેવાયા તેનો યોય બે (૨) નવા થાંભલા રોડની સાઇડમાં કોઇને નડતરપ ન થાય તે રતે રાખવામાં આવતા
િનકાલ કરવાને બદલે તેને રોડની પાસે જ રાખી દેવામાં આયા હોય છે.
છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

(૪) ાં  ફમના જુ ન ા લોખં ડ ના બોસ બદલવા, તે ન ી જયાએ (૪) ાં  ફમરના જુ ન ા લોખં ડ ના બોસ બદલવા અં ગ ે જણાવવાનુ ં ક ે થળપર જુ ન ા
પીવીસીના બો લગાડવા
લોખંડના બોસ જર જણાયેથી સમયાંતરે બદલવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

(૩).પીવીસીએલ ની ઓફસમાં લોકોને પીવામાટે પાણીની (૩) પીવીસીલે ઓફસમાં લોકોને તથા ટાફ માટે પીવા માટે પાણી અને કુલરની
યવથા ન હોયતો તે ઉભી કરવા અંગે
યવથા રાખેલ છે જ.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

(૫).ખુલી ડપી ઉપરના બોના દરવા બંધ કરવા. જજરત (૫) ખુલા ડપી ઉપરના બોસના દરવા બંધ ન થતાં હોય તો તેવા સથળો પર
વીજપોલ બદલવા.
નવા બોસ લગાડવામાં આવે છે. જજરત િવજ પોલ યાનમાં આવતાં સદર િવજપોલ
બદલવાની કામગીર કરવામાં આવે છે . આપીને કોઇ જજ ર ે ત િવજ-પોલ યાનમાં
આવે ત ો તે અં ગ ે ન ી ણ કયા થ ી સદર િવજપોલ જજ ર ત જણાયે થ ી િવજપોલ બદલી
નાખવામાં આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ

(૧).રાીની ૧૨ થી ૮ ની શીફટમાં ગાડની યવથા રાખવી.

(૧) રાીના ૧૨ થી ૮ ની િશફટમાં અિનવાય સંગોમાં ગાડની યવથા કરવામાં આવે
છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

(૩) શહેરની ફરયાદ િનવારણ કચેરમાં ફોન નં (૦૨૮૩૬) ૨૪૨૫૨૩ અને મોબાઇલ નં:૯૮૭૯૨ ૦૨૨૫૩ કાયરત છે અને તે માટે લાઇનટાફને કામગીર સપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

(૫) શહેરની ફરયાદ િનવારણ કચેરમાં ફોન નં (૦૨૮૩૬) ૨૪૨૫૨૩ અને મોબાઇલ નં:૯૮૭૯૨ ૦૨૨૫૩ કાયરત છે અને તે માટે લાઇનટાફને કામગીર સપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

(૨).શહેરની ફરયાદ નીવારણ કચેરમાં નં:-૦૨૮૩૬ ૨૪૨૫૨૩ દવસે (૨) શહેરની ફરયાદ િનવારણ કચેરમાં ફોન નં:- (૦૨૮૩૬) ૨૪૨૫૨૩ તથા મોબાઇલ નં:તેમજ રાે અચુક ઉપાડે તેવી કડક સુચના આપવી
૯૮૭૯૨ ૦૨૨૫૩ કાયરત છે. જે માટે િશફટ યુટમાં લાઇનટાફ/ એેટસ ને કામગીર
સપવામાં આવે છે. સદર લાઇનટાફ મોબાઇલપર િવજ-ફરયાદ નધતો હોય યારે ફોન
પર આવતો કોલ રસીવ ન થાય તે શય છે . અયથા ફરજપર હાજર ટાફ
ફોન/મોબાઇલ કોલ રસીવ કરેજ છે.
(૩).૦૨૮૨૬ ૨૪૨૫૨૩ ની સેવા રાી દમયાન ચાલુ રાખવી

17 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૪).ભાડે વાહનમાં પીએસ સીટમ લગાડવા અંગે

18 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૫).કંોલ મ નો નંબર અપડેટ કરવા અંગે.

19 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૬)િવજબીલ ભરવા અલગથી વધારાનું કાઉટર શ કરવા અંગે

20 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૭).સામાય ફોટમાં કલાકો સુંધી વીજ-પુરવઠો બંધ રહે છે. તે (૭) િવજ ફરયાદના કસામાં સદર િવજ ફરયાદનો િનયત સમયમયા દ ામાં િનકાલ
બાબતે જર પગલા ભરવા અંગે.
કરવામાં આવે છે.

21 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૮)િવજ-પોલ માંથી ગેરકાયદેસર હેરાતોના બડ ઉતારવા

િનકાલ
જનરલ માહતી

(૬) હાલમાં િવજબીલ ભરવા માટે અં  ર શહે ર પે ટ ા િવભાગીય કચે ર ે અને
દે વ યાનાકામાં કાઉટરની યવથા છે . તદ ઉપરાં ત , અં  ર શહે ર માં કાય ર ત
મામલતદારીની કચેરની બાજુમાં પોટઓફસ અને સવાસર નાકા શાકમાકેટ પાસેની
પોટ ઓફસમાં િવજ-બીલની રકમ ભર શકાય છે. વધુમાં, અંર શહેરમાં કાયરત
અંર ાય-૧/અંર ાય-૨ પેટા િવભાગીય કચેરમાં પણ િવજ-બીલની રકમ ભર
શકાય છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
જનરલ માહતી

(૮) િવજ પોલમાંથી ગેરકાયદેસર હેરાતના બડ ખાસ કરને નડતરપ હોય તેવા
કસામાં ઉતાર નાખવામાં આવે છે.

(૯).ાંસફમરના દરવા બંધ રાખવા અંગે

23 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૧૦).ઘર પાસે બનેલી દુકાનમાં કોમશીયલ િવજ કનેશન આપવા (૧૦) સદર બાબત િનિત િવષયક છે.
અને કેબીનમાં િવજ મીટર આપવા અંગે.

25 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

િનકાલ
જનરલ માહતી

(૪) વકઓડર વાળા વાહનોમાં પીએસ સીટમ લગાડવામાં આવેલ છે.

22 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

24 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

(૯) ાંસફમર પર લાગેલ બોસના દરવા કામગીર કયાબાદ બંધ કર નાખવામાં
આવે છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી
િનકાલ
મેઇટેનસ

(૧૧).દર મહને લાઇટ બીલ અપાય તેવી યવથા કરવા અંગે.

(૧૧) સદર બાબત િનિત િવષયક છે.

(૧૦) સદર બાબત િનિત િવષયક છે તથા તે ન ા માટે નગરપાિલકા નુ
એન.ઓ.સી.જર છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

(૧૨).ટાફની ઘટ દુર કરવા અંગે

(૧૨) પરપ નં : -૪ મુ જ બ જર ટાફની ઘટ માટે ની રજુ આ ત ઉપલી કચે ર માં (૧૨) અંર ાય-૨ પેટા િવભાગીય કચેરના ટાફ વધારવા અંગેની દખાત
મોકલવામાં આવે છે.
તા. ૦૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ િનગમીત કચેર રાજકોટ ને મોકલવામાં આવેલ છે.
તેમજ એસઓ-૪ મુજબ અંર ાય-૧ અને અંર શહેર પેટા િવભાગમાં
ટાફ વધારવાની દરખાત ૧૦/૦૪/૨૦૧૮ પહે લ ા બનાવીને ઉપલી કચે ર ને
મોકલવામાં આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

(૧૧) .ઇ,આર.સી. ના િનયમ મુ જ બ ી ફે ઝ નુ કને  શન હોય તો મં થ લી
બીલગ આપી શકાય, સગલ ફેઝ નુ કનેશન હોય તો તેનુ બીલ બે મહને
થાય છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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26 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૧૩) કાયમી હેપરની નીમણુંક કરવા અંગે

27 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૧૪).ટેકનીકલ ટાફની ભરતી કરવા અંગે

28 ી ચુડાસમા મુકેશ હંસરાજ

(૧૫).િવજ અકમાતોને િનવારવા પોલ, ફડર, લોકેશનની કામગીર (૧૫) િવજ-અકમાતો િનવારવા માટે પોલ નંબરની કામગીર સમયાંતરે કરવામાં આવે
હાથ ધરવા અંગે.
છે.

29 ી રાઠોડ પરેશ અમતલાલ

30 ી રાઠોડ પરેશ અમતલાલ
31 ી રાઠોડ પરેશ અમતલાલ
32 ી રાઠોડ પરેશ અમતલાલ

33 ી રાઠોડ પરેશ અમતલાલ
34 ી રાઠોડ પરેશ અમતલાલ
35 ી રાઠોડ પરેશ અમતલાલ

36 ી રાઠોડ પરેશ અમતલાલ

37 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.
38 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.
39 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.
40 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.

(૧૩) પરપ નં : -૪ મુ જ બ જર ટાફની ઘટ માટે ની રજુ આ ત ઉપલી કચે ર માં અંર ાય-૨ પેટા િવભાગીય કચેરના ટાફ વધારવા અંગેની દખાત તા.
મોકલવામાં આવે છે.
૦૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ િનગમીત કચેર રાજકોટ ને મોકલવામાં આવેલ છે. તેમજ
એસઓ-૪ મુજબ અંર ાય-૧ અને અંર શહેર પેટા િવભાગમાં ટાફ
વધારવાની દરખાત ૧૦/૦૪/૨૦૧૮ પહેલા બનાવીને ઉપલી કચેરને મોકલવામાં
આવશે.
(૧૪) પરપ નં : -૪ મુ જ બ જર ટાફની ઘટ માટે ની રજુ આ ત ઉપલી કચે ર માં હાલે મહેકમ મુજબનો ટાફ અમલમાં છે. વધુમાં જરયાત મુજબનો ટેકનીકલ
મોકલવામાં આવે છે.
ટાફની ભરતી િનગમીત કચેર ારા િનયમીત રતે કરવામાં આવે છે.

(૧). ભુ ત ીયાવાયર બદલવા તથા એટ વાયર બદલવા અને (૧)હાલમાં આપના િવતારમાં જે હયાત ાંફમરમાંથી િવજપુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે
વધારાની ડપી નાખવા અંગે
છે તે મુજબ આપના િવતારમાં નવા ાંફમરની હાલમાં જરયાત નથી. તથા, હાલમાં
આપના િવતારની હળવા દબાણની િવજ-લાઇન ની િથતી તાં સદર િવજ-લાઇનની
િથતી સાર છે અને િવજલાઇન બદલવાની જર નથી.

હાલમાં આપના િવતારમાં જે હયાત ાંફમરમાંથી િવજપુરવઠો પુરો પાડવામાં
આવે છે તે મુજબ આપના િવતારમાં નવા ાંફમરની હાલમાં જરયાત નથી.
તથા, હાલમાં આપના િવતારની હળવા દબાણની િવજ-લાઇન ની િથતી તાં
સદર િવજ-લાઇનની િથતી સાર છે અને િવજલાઇન બદલવાની જર નથી.

(૨)વીજ અકમાતોને િનવારવા પોલ સવે, ફડર માકગ તથા ડપી (૨) િવજ-અકમાતો નીવારવા માટે સમયાંતરે પોલ સવે, ફડર માકગની કામગીર (૨) અંર સીટ RAPDRP ટાઉન હોવાથી દરેક પોલ, ફડર માકગની કામગીર
ફરતે ફસગ કે ીલ લગાડવા બાબત.
કરવામાં આવે છે.
કરવામાં આવેલ છે.

(૩) દર ચોમાસે ડપી ફેઇલ થાય તે માટે અથગની તેમજ ડપી (૩) સમયાંતરે ડપીના અથગ ચકાસવામાં આવે છે અને ડપી ફેઇલ થાય તે તાકાલીક (૩) સમયાંતરે ડપીના અથગ ચકાસવામાં આવે છે અને ડપી ફેઇલ થાય તે
બદલવાની કામગીર કરવા અંગે.
ધોરણે બદલવામાં આવે છે.
તાકાલીક ધોરણે બદલવામાં આવે છે.
(૪)દર મહને લાઇટ બીલ અપાય તે વ ી યવથા કરવા તથા (૪) દર મહને લાઇટ બલ અપાય તે બાબત િનિતિવષયક બાબત છે. પીવીસીએલ
પીવીસીએલ કમચાર ારાજ ઘરોઘર રડગ લઇ લાઇટ બીલો ારા કોાકટર ારા લાઇટ બલો બનાવવામાં આવે છે , તે કામગીર કં પ નીના
આપે અને કોાકટર ારા લાઇટો ના બીલોની થા નાબુ દ નીયમાનુસાર કરવામાં આવે છે.
કરવા અંગે તથા બલમાં પુરે પુર િવગત દશાવવા અંગે

(૪) .ઇ,આર.સી. ના િનયમ મુજબ ી ફેઝ નુ કનેશન હોય તો મંથલી બીલગ
આપી શકાય, સગલ ફેઝ નુ કનેશન હોય તો તેનુ બીલ બે મહને થાય છે , તે
કામગીર .ઇ.આર.સી. ના નીયમાનુસાર કરવામાં આવે છે. ટાફ શટેજ હોવાથી
બહારના ટૅઅફા ારા બીલગ ની કામગીર કરાવવામાં આવે છે.

(૫)શહેરની ફરયાદ િનવારણ કચેરમાં નો ૨૪૨૫૨૩ દવસે તેમજ (૫) શહેરની ફરયાદ િનવારણ કચેરમાં ફોન નં:- (૦૨૮૩૬) ૨૪૨૫૨૩ અને મોબાઇલ નં:- (૫) શહે ર ની ફરયાદ િનવારણ કચે ર માં ફોન નં : - (૦૨૮૩૬) ૨૪૨૫૨૩ અને
રાે ફોન અચુક ઉપાડે તેવી સુચના આપવા અંગે.
૯૮૭૯૨ ૦૨૨૫૩ કાયરત છે. અને તે કામ માટે લાઇનટાફની િશફટ યુટમાં નીમણુંક મોબાઇલ નં:-૯૮૭૯૨ ૦૨૨૫૩ કાયરત છે. અને તે કામ માટે લાઇનટાફની
કરવામાં આવે છે.
િશફટ યુટમાં નીમણુંક કરવામાં આવે છે.

(૬). વીજ પોલ માંથી હેરાતોના ગેર કાયદેસર બડ ઉતારવા (૬) િવજ પોલ માંથી ગેરકાયદેસર હેરાતના બડ ખાસ કરને નડતર પ હોય તેવા (૬) િવજ પોલ માંથી ગેરકાયદેસર હેરાતના બડ ખાસ કરને નડતર પ હોય
અંગે.
કસામાં ઉતાર નાખવામાં આવે છે.
તેવા કસામાં ઉતાર નાખવામાં આવે છે.
(૭).મે  ટે ન સના બહાને કલાકો સુ ં ધ ી િવજ-પુ ર વઠો બં ધ ન (૭) િવજ-ફરયાદના કસામાં સદર િવજ-ફરયાદોનો નીયત સમયમયાદામાં િનકાલ (૭) િવજ-ફરયાદના કસામાં સદર િવજ-ફરયાદોનો નીયત સમયમયાદામાં
રાખવો અને િનયમીત પુરતા દબાણથી (ઉનાળાના ચાર મહના) કરવામાં આવે છે.
િનકાલ કરવામાં આવે છે.
િવજ પુરવઠો મળવા અંગે તથા િનયમીત મેટેનસ ડપી જંપર
વગેરેનું કરવુ.
(૮)િવજ ડાણ આપતા કોાંકટરો ારા સવીસ લાઇનમાં આઇ
વાયર નખાતો નથી તેમજ નવા થાંભલા તથા ડપી ઉભી કરવા
માટે યોય અથગ, ખાડો, કોલસો, મીઠુ ં , ધાતુ જે વ ી ચીજવતુઓ િનયમ હોવા છતાં નાખતા નથી.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

િનકાલ
કચેર સંબિધત

િનકાલ
જનરલ માહતી
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
કમ

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
િનકાલ
કચેર સંબિધત
િનકાલ
જનરલ માહતી
િનકાલ
મેઇટેનસ

(૮) િવજ-ડાણ આપતા કોાકટરો ારા સાદ સવીસ લાઇન આઇ વાયરનો ઉપયોગ (૮) દરેક િવજ-ડાણ કોાકટરો ારા ારા કરવામાં આવે છે, તેમજ દરેકનું
કરને લગાડવાનો હોય છે. તેમ છતાં આપના યાને સાદ સવીસલાઇન આઇ વગરની ોસ વેરફકેશન નાયબ ઇજનેર ારા કરવામાં આવે છે.
યાનમાં આવે ત ો તે અં ગ ે જણાવશો. જે થ ી કરને સં બ ધીત કાય વ ાહ થઇ શકે . આ
ઉપરાંત કોાકટર ારા ઉભાથતા નવા થાંભલા તેમજ ટસી માટે કરવા પડતા યોય
અથગ કંપનીના િનયમાનુસાર ખાડો, કોલસો, મીઠુ અને ધાતુનો યોયરતે ઉપયોગ
થયેલ છે કે કેમ તેમની ખરાઇ પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઇજનેર/જુ. ઇજનેરી ારા
કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

અંર શહેરની અંદર એટલેકે ગંગા નાકા થી દેવયા નાકા અને સવાસર નાકા થી
વષામેડ નાકા સુંધી ગામની અંદર વષો જુની સવીસ લાઇન, એટ લાઇન અને એચ ટ
લાઇનો બદલવાની કામગીર આઇ.પી.ડ.એસ.૨૦૧૮-૧૯ યોજના હેથળ પુણ કરવામાં
આવેલ છે.

અંર શહેરની અંદર એટલેકે ગંગા નાકા થી દેવયા નાકા અને સવાસર નાકા
થી વષામેડ નાકા સુંધી ગામની અંદર વષો જુની સવીસ લાઇન, એટ લાઇન
અને એચ ટ લાઇનો બદલવાની કામગીર આઇ.પી.ડ.એસ.૨૦૧૮-૧૯ યોજના
હેથળ પુણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

(૪) આપના ારા જણાવેલ િવજથાંભલા હટાવવાની યાદ મુજબ અમારા નાયબ
ઇજનેર ારા ટેકનીકલ સવે કરવામાં આવેલ છે, જેમા ૮ પૉલ અને ૨ ાંસફમર
સટર બદલવામાં આવેલ છે. તારખ ૨૮.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ સદર કામગીર પુણ
કરવામા આવેલ છે.

(૧) અંર જુના શહેરમાં આવેલ વષો જુની લાઇનો બદલવા માટે (૧ થી ૩). અંર જુના શહેરમાં લુહાર ચોક, લમી ટોકઝ અને સંતોષી ટોર િવતારમાં (૧ થી ૩). અંર જુના શહેરમાં લુહાર ચોક, લમી ટોકઝ અને સંતોષી ટોર
અગાઉ પણ આ સંથા ારા રજુઆત કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ, જુની લાઇન બદલવાની કામગીર કરવામાં આવેલ છે. તેવીજ રતે અય િવતારમાં જુની િવતારમાં જુની લાઇન બદલવાની કામગીર કરવામાં આવેલ છે. તેવીજ રતે
આજ દવસ સુંધી તેમાં કોઇ ગતી જણાતી નથી
િવજલાઇન સવે કર જર મંજુર લઇને જુની િવજલાઇન બદલવાની કામગીર હાથ અય કામગીર આઇ.પી.ડ.એસ. અને સાગરખેડુ યોજના હેથળ કરવામાં આવસે.
ધરવામાં આવશે. જુની સિવસની જયાએ નવા સવીસ વાયરો બદલવાની કામગીર પણ
ચાલુમાં છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

(૩) ઉપર મુજબ શહેરમાં લાઇનો એજ છે. પણ લોડ વધારો અનેક જરયાત મુજબનુ સમારકામ કરવામાં આવેલ છે, તથા ાંસફમર લોડ બેલસગ રેયુલર જરયાત મુજબનુ સમારકામ કરવામાં આવેલ છે, તથા ાંસફમર લોડ બેલસગ
ગણો છે જેને લીધે વીજ પુરવઠો યવથીત મળતો નથી અને કરવામાં આવે છે.
રેયુલર કરવામાં આવે છે.
બરાબર ધંધા ના સમયે જ િવજ િવેપ થાય છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

(૪)આ સાથે બીડે લ પુ ર વણી મુ જ બ શહે ર ની અં દ ર અમુ ક િવજ (૪) આપના ારા જણાવેલ િવજથાંભલા હટાવવાની યાદ મુજબ ટેલીફોન એચેજ ,
થાંભલા બદલવા ના છે. આ યાદ અગાય પણ આપને આપવામાં વેભાઇ ગજર સકલ પાસેનું ડપી કચર અને પંચરન સોસાયટમાં લોટ નં:-૧૦
આવેલ છે.
પાસેના િવજપોલ હટાવવા શય છે. અય િવજપોલ ભોગોલીક પરિથતી મુજબ હટાવવા
શય નથી. સદર િવજપોલ અંગેની કામગીર આગામી એીલ-૧૮ સુંધીમાં કર નાખવામાં
અવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

(૨) અંર શહેરની અંદર એટલેકે ગંગા નાકા થી દેવયા નાકા
અને સવાસર નાકા થી વષામેડ નાકા સુંધી ગામની અંદર વષો
જુ ન ી સવી સ લાઇન, એટ લાઇન અને એચ ટ લાઇનો
બદલવાની છે.
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41 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.

(૫) ભુકંપ પછ શહેરને થાળે પાડવા આનન ફાનન માં લાઇટ (૫) રતાપર હેર હતને નડતર પ િવજપોલ “DISS” યોજના હેઠળ નગરપાલીકા નગપાિલકા ની જરયાત મુજબ DISS યોજના હેઠળ કામગીર મંજુર મેળવી
ચાલુ કરવા જે તે વખતે થાં ભ લા લગાડવામાં આવે લ તે મ ાં થ ી તરફથી ભલામણ થયેથી બદલવામાં આવશે. યિતગત રતે દુકાનને નડતરપ પોલ લાઈન ફેરવવા મા આવશે .
અમુક રોડ માં તેમજ અમુક દુકાનમાં નડતર પ છે તે દુર કરવા. અંગેની સંબધીત અરજદારે અર કયેથી અરજદાર ના ખચે ખસેડવાની કામગીર કરવામાં
આવશે.

(૬)શહેરના સોસાયટ િવતારમાં અમુક િત ત ાંફમર ને (૬) શહેરના સોસાયટ િવતારમાં લાઇન ટાફ ારા ફોટ િનવારણ/મરંમરની કામગીર (૬) ૧૫ ાં સ ફમર આઇ.પી.ડ.એસ. કમ હે થ ળ બદલાવવામાં આવે લ છે ,
કારણે ાહકોના ઉપકરણો ને નુ ક શાન થાય છે . માટે આવા દમયાન તીત ાંફમર યાનમાં આવેતો, સદર રપટના આધારે સદર ાંફમર ૧૬કે.વી.એ. એસ ૫, ૨૫ કે.વી.એ. એસ ૫, ૬૩ કે.વી.એ. એસ ૫.
ાંફમર તાકાલીક બદલવા.
બદલી નાખવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

43 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.

(૭) ૨૦૦૧ના ભુકંપ પછ અંર શહેર નો િવતાર લગભગ ણ (૭ અને૮) એસઓ :-૪ મુજબ જર ટાફની ઘટ માટે ની રજુઆત ઉપલી કચેરમાં G.S.O.-4 અનુ સ ાર પીવીસીએલની તમામ પે ટ ા િવભાગીય કચે ર ઓમાં
ગણો વધી ગયેલ છે. પણ લાઇન ાફ માં એ માણે ઓછો છે. મોકલવામાં આવે છે.
કાયભારને યાને લઈ િવિવધ પોટ વધારવાની દરખાત પીવીસીએલ બડ
જે વધારવો.
સમ યોય િનણય અથે મુકવામાં આવેલ. સદર દરખાત વધુ સમીા અથે
.યુ.વી.એન.એલ.
વડોદરા
મોકલવામાં
આવેલ.
યારબાદ
.યુ . વી.એન.એલ.વડોદરા ારા તા. ૨૪.૧૧.૨૦૧૬ નાં પ થી સદર બાબતે
પટતાઓ માં ગ વામાં આવે લ છે જે અં ગ ે અે ન ી કચે ર  ારા પ માં ક :
પીવીસીએલ/એચઆર-૨/૧૭૮૪ તા:૦૩/૦૩/૨૦૧૭ થી દરખાત મોકલવામાં
આવેલ. યાર બાદ,.એસ.ઓ.-૪ ના િનયત કરેલ ધારાધોરણોમાં ફેરફાર કરવા
અંગેનો ઠરાવ યુવીએનએલ,વડોદરા ારા પ માંક :
યુ વ ીએનએલ/એચઆર/પી-યુ સ.ડ./૮૨૧ તા:-૦૨/૦૫/૨૦૧૭ થી
ઇ.પી.ડ.,ગાં ધ ીનગરને મં જ ુ ર  અથે મોકલવામાં આવે લ .જે ન ી નકલ
યુવીએનએલ,વડોદરા
ના
પ
માંક:
યુવીએનએલ/એચઆર/પીવીસીએલ/બાયફરકેશન/૮૬૦ તા:-૦૫/૦૫/૨૦૧૭ થી
અેની કચેરને મળેલ છે.જે અવયે, ઇ.પી.ડ.,ગાંધીનગર ારા મંજુર મયા
બાદ આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

45 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.

(૯) શહેરમાં આવેલ જુદા જુદા વીજ ફડરો નું મોનીટરગ ઉચ (૯) શહેરમાં આવેલ જુદા જુદા વીજ-ફડર નું મોનીટરગ હાલમાં નાયબ ઇજનેરી અને (૯) શહે ર માં આવે લ જુ દ ા જુ દ ા વીજ-ફડર નુ ં મોનીટરગ હાલમાં નાયબ
અિધકાર ારા જુદા જુદા સમયે કરવાની ખાસ જર છે.
જુ.ઇજનેરી ારા કરવામાં આવે છે.
ઇજનેરી અને જુ.ઇજનેરી ારા કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

46 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.

(૧૦) ફડરોમાં એલસી ને બદલે વીચો નો મહતમ ઉપયોગ
કરવો જેથી વારંવાર ફડર બંધ કરવાની જરત ના પડે. હાલમાં
અમુક વીચો લાગેલ છે તેનો ઉપયોગ ના થવાને લીધે તે મ
થઇ ય છે અને સમય ઉપર કામ ના કરતા એલસી લેવી પડે
છે અને આખર ાહક તેમજ પીવીસીએલ ને જુશાન ય છે.

47 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.

(૧૧) અંર શહેર ની અંદર ગીચતા ને કારણે એચટ લાઇન લઇ (૧૧.) હાલમાં અંર શહેરમં “IPDS” યોજના હેઠળ ૪ કમી અડરાઉડ વાયરગ (૧૧.) હાલમાં અં  ર શહે ર મં “IPDS” યોજના હે ઠ ળ ૪ કમી અડરાઉડ
જવા માટે બહુ જ તકલીફ છે અને તે ન ે કારણે શહે ર ની વીજ નાખવા માટેની મંજુર મળેલ છે. ભિવયમાં જર જણાયે સવે કર વધુ અડરાઉડ વાયરગ નાખવા માટે ન ી મં જ ુ ર  મળે લ છે . એજં સ ી ની થઈ ગયે લ કામ
યવથા માં સુધારો કરવો હોય તો પણ થઇ શકતો નથી. આ વાયરગ નાખવાની દખાત ઉપલી કચેરમાં મોકલવામાં આવશે.
૩૧.૦૫.૨૦૧૮ સુધીમા પુણ કર આવામા આવશે.
બાબતે અમા સુ ચ ન એ છે કે શહે ર ની અં દ ર અં ડ રાઉડ
વાયરગ માટે ઉચ કાએ દખાત મુકવી અને તે મંજુર થાય તે
માટે સહયારા યાસ કરવા.

42 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.

44 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.

48 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.
49 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.
50 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.

(૮) શહેરમાં ઉપર મુજબ જણાવેલ કામો માટે એક અલગ ટુકડ બધા લાઇનને લગતા નવા કામો કાટરો ારા જ કરવામાં આવે છે.
બનાવવી જે મા નવીનીકરણ નું જ કામ કરે જેથી ચાલુ કામે ને
અસર ના થાય.

(૧૨)અંર તાલુકાના અમુક ગામડા જે આદપુર સબ ડવીઝન
હેઠળ છે તેને અંર ાિમણ સબ ડવીન માં ઉમેરવા બાબત
અગાઉ અમે ઘણી રજુઆત કરેલ છે. તો આ ગામડા તાકાિલક
આદપુર માંથી કાઢ અંર અાિમણ માં ઉમેરવા.

બધા લાઇનને લગતા નવા કામો કાટરો ારા જ કરવામાં આવે છે.

(૧૦) ફડરોમાં એલસીને બદલે વીચોનો મહતમ ઉપયોગ ખાસ કરને ફડર ફોટની ી-મોનસુન કામગીરના ભાગપે અંર શહેરનાં જુદા જુદા ૧૨ ફડરોમાં તા
પરિથતી સમયે કરવામાં આવતો હોય છે. ટુંકા ગાળાની કામગીર માટે વીચ કાપીને ૨૧/૦૪/૨૦૧૮ અને ૨૮/૦૪/૨૦૧૮ દરયાન કુલ ૩૫ AB િવચોનું સમારકામ કરેલ છે
કામગીર કરવી સલામતીની ટએ હતાવહ નથી. તેમજ તે માટેનો સમયગાળો પણ અને કુલ ૧૨ નવી AB િવચો લગાડવામાં આવેલ છે.
વધી ય છે. લાંબા ગાળાની કામગીર માટે મોટાભાગે વીચોનો ઉપયોગ કરવામાં
આવે છે. જે ફડરની અમુક વીચો મ થઇ ગયેલ છે. તે વીચોની મરંમત એીલ૧૮માં જર શટ ડાઉન લઇને કરવામાં આવશે.

(૧૨) આદપુર પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળના અંર તાલુકાના ગામોના સરપંચો તેમજ
અય આગેવાનો ારા એવી રજુઆત મળેલ છે કે પીજેવીસીએલ સાથેનો વહવટ રતે
આદપુર કચેર અનુકુળ હોય તેઓ અંર કચેરના પેટા િવભાગીય કચેરમાં ડાવા
ઇછુક નથી.

(૧)અંર શહેરમાં વીજ પોલ ઉપરના હેરાત ના હડગસ દુર (૧) અંર શહેરમાં િવજ પોલ પરના હડાંગસ દુર કરવાનું કામ ગતીમાં છે.
કરવા
(૨) શાકમાકેટ િવતારમાં વીજ બીલના નાણાં ભરવા એટપી (૨) બલગ થયા બાદ કલેશન માટેની યોય યવથા ગોઠવવામાં આવશે.
મસીન મુકવું.

િનકાલ
કમ

િનકાલ
કચેર સંબિધત

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
કમ

(૧૨) આદપુર પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળના અંર તાલુકાના ગામોના સરપંચો
તેમજ અય આગેવાનો ારા એવી રજુઆત મળેલ છે કે પીજેવીસીએલ સાથેનો
વહવટ રતે આદપુ ર કચે ર  અનુ ક ુ ળ હોય તે ઓ અં  ર કચે ર ના પે ટ ા
િવભાગીય કચેરમાં ડાવા ઇછુક નથી.આથી ાહકો સુિવધને યને લેતા અંર
તાલુકાના અમુક ગામડા જે આદપુર સબ ડવીઝન હેઠળ છે તેને અંર ાિમણ
સબ ડવીન મા ઉમેરવા સય નથી.

િનકાલ
િવલેજ ાસફર

(૨) અંર શહેર ની મય માં, દેવડયા નાકા, પોટ ઓફસમાં હાલમાં બીલ
ઉઘરાવવામાં આવે છે, સવાસર નાકે જરયાત જણાયે બીલ કલેશન સટર શ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

(૧) અંર શહેરમાં િવજ પોલ પરના હડાંગસ દુર કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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51 ી અંર કોમસ એડ ડેવલોપમેટ
કાઉસલ, C/o વેલભાઇ ગજર રોટર
હોલ, પીવીસીએલ ઓફસ સામે,
અંર-કછ.

(૩) દરેક ાંફમર સેટરને ફસગ કરવું

આઇપીડએસ યોજના હેઠળ કામગીર ગતીમાં છે.

52 ી ખી અબાસ , અંર

ઇડયલ વીજ કનેશનમાં લોડ ઘાટાડો કરવા અંગે

દખાત ની મંજુર મયેથી સદર ફરયાદનું િનરાકરણ કરવામાં આવશે.

53 ી મધુકાંત ભાઇ દવે, ૨૮, મહાલમી
સોસાયટ, અંર

જજ ર ત સવી સ લાઇન નવી કરવી અને સવી સ લાઇન વચ ે થળ તપાસ કર સવીસ લાઇન જજરત જણાયેથી દન સાતમાં બદલી આપવામાં તેમજ થળ તપાસ કર સવી સ લાઇન જજ ર ત જણાયે થ ી દન સાતમાં બદલી
આવતું ઝાડ દુર કરવા અંગે.
 કટગની નું કાય પુણ કર દેવામાં આવશે.
આપવામાં તેમજ  કટગની નું કાય ૧૩/૦૩/૨૦૧૮ સુિધમાં પુણ કર દેવામાં
આવેલ છે.

54 ી ચોટારા િનતીન ધનભાઇ-નાની
નાગલપર

55 ી વાસણભાઇ આહર,રાયકાના
મંીી, ગુજરાત સરકાર

56 ી વાસણભાઇ આહર,રાયકાના
મંીી, ગુજરાત સરકાર
57 ી ચતન કુમાર યાસ , ગામ વષામેડ
58 ી સુનીલ બાબુભાઇ ડાંગર (ભીમાસરચકાસર)
59 ી યશપાલિસંહ દેવેિસંહ જેઠવા
(રતનાલ)

60 ી વાસણભાઇ આહર,રાયકાના
મંીી, ગુજરાત સરકાર

61 ી વાસણભાઇ આહર,રાયકાના
મંીી, ગુજરાત સરકાર
62 ી આમારામભાઇ ગામોટ, ભીમાસર
63 ી આમારામભાઇ ગામોટ, ભીમાસર

ાસફમર ફરતે ફેસગ લગાડવાની કામગીરનાં તબકા નં. ૧ અંતગત ક
સરકારની મંજુર થયેલ “IPDS” યોજના હેઠળ અયારે ૩૦૦ ાસફમર ફરતે
ફેસગ લગાડવાની કામગીરની સૈધંિતક મંજુર મ ગયેલ છે.જેની કામગીર
મંજુર થયેલ એજેસીને અપાઇ ગયેલ છે. ાસફમર ફરતે ફેસગ લગાડવાની
કામગીર “IPDS” યોજના ની સમય મયાદામાં કરવામાં આવશે.
લોડ ઘટાડો કરેલ છે.

ખેતીવાડ ની જમીન પર મકાન રહેણાંક, દવાબતી માટે કનેશન આપના ારા માંગેલ િવજ કનેશનના દતાવેજ તપાતા ૭/૧૨ ના ઉતારામાં જમીનના સદર અરજદાર ને તા.:૧૧/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ ખુટતા દતાવે પુરા પડવા અંગે
સગલ ફેઇઝ વીજ માટે
માલીક તરકે ી ચોટારા િનિતન ના પીતાી સોરઠયા મેઘ ધન નું નામ નધાયેલ ણ કરેલ છે, ખુટતા કાગળ આયે કામ પુણ કરવામાં આવશે.
છે. યારે કનેશનની માંગણી ી ચોટારા િનતીન ભાઇ ધનભાઇ ના નામે કરેલ છે.
જે થ ી જે ત ે સવ ે નં બ રના ૭/૧૨ના ઉતારામાં ે  ળને યાનમાં લઇ તે મ ાં આવે લ
રહેણાંકના મકાનોની નધ ૭/૧૨ના બી હમાં કરવા મામલતદારી પાસેથી કાયવાહ
કરાવી આ દતાવે રજુ કયેથી અરજદારના નામે વીજ-કનેશન આપી શકાય.
૧) અંર ાય-૧ પેટા િવભાગીય કચેર માંથી નવું મેઘપર સબ (૧) અંર ાય-૧ માંથી િવભાજન કર નવું મેઘપર સબ ડવીઝન બનાવવાની દખાત (૧) પે ટ ા િવભાગીય કચે ર નુ ં િવભાજન કર નવી પે ટ ા
ડવીઝન બનાવવું
બનાવવાની કાયવાહ ચાલુમાં છે. દવસ પંદરમાં દખાત તૈયાર કર ઉપલીકચેરને બનાવવા માટે યુ વ ીએનએલ કચે ર  ારા એક િનિત
મોકલી આપવામાં આવશે.
આવે લ છે . હાલમાં અં  ર ાય-૧ માં થ ી િવભાજન કર
ડવીઝન બનાવવા માટે નાં માપદં ડ પૂ ણ  થતા ન હોય,
ડવીઝન બનાવવું શકાય નથી.

િવભાગીય કચે ર 
માપદં ડ રાખવામાં
નવુ ં મે ઘ પર સબ
નવુ ં મે ઘ પર સબ

(૩) ગામ બીટા વલાડયા (ઉગમણા)માં લો-વોટેજ દુર કરવા (૩)આપના તરફથી મળેલ સુચન અનુસાર ગામ બીટા વલાડયા ઉઅગમણામાં મળતા લો-વોટે જ નો  દૂ ર કરવા માટે ાં સ ફમર સ ટ ર ૨૫ થી ૬૩ કે વ ીએ
બાબત.
લો-વોટેજની સમયા દુર કરવા માટે ાંસફમરની મતા વધાર તેમજ નવી એલટ ઓગમેનટેશન કર ૨૦૦ મીટર એલ.ટ. લાઇન ઊભી કર અલગ લાઇન કર ને
લાઇન ઉભીકર ને લોડનું િવભાજન કરેલ છે અને લો-વોટેજની સમયાનું િનરાકરણ  હલ કરેલ છે.
કરેલ છે.
ટેપરર કનેકશનની ડપોઝીટ પરત દેવા બાબત

દવસ પંદરમાં કાયપુણ કરવામાં આવશે.

સીયુરટ ડપોઝીટ ની કામગીર પુણ કરેલ છે.

તા. ૩૧.૦૧.૨૦૧૮ ના પીયા ભરેલ હોવા છતાં તેમજ થાંભલા ઉભા આપના ારા તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ અંદાજપના નાણા ભરપાઇ થયેલ છે. જે અંગેની કનેશન રલીઝ તા.: ૨૨.૦૩.૨૦૧૮
થયેલ હોવા છતાં ઘર વપરાસનું નવું િવજ કનેશન ન આપવા લાઇન કામની કામગીર ચાલુ કરેલ છે. સદર કામ દવસ દસમાં પુણ કરવામાં આવશે.
બાબત.
મારા ૧૧ કે વ ી રામટે ક ર ફડર માં આવે લ િવજ કને  શન માં રામટેકર એ ફડરનું સંચાર અને િનભાવની કામગીર માધાપર પેટા િવભાગીય કચેર
અવાર-નવાર િવજિવેપ થવાને કારણે નકના બી ફડરમાં ારા કરવામાં આવે છે , ૧૧ કે વ ી એ ફડર માં થતી તકલીફોને યાનમાં રાખતા
ડવા બાબત.
માધાપર પેટા િવભાગીય કચેર ારા ૧૧ કેવી રામટેકર ફડરના િવભાજનની કામગીર
પુણ કરવામાં આવેલ છે. િવભાજન પહેલા રામટેકર ફડરનો લોડ ૨૫૦ એપીયર હતો.
તે હાલમાં ઘટને ૧૩૦ એપીયર થયેલ છે. આમ િવભાજન થયા બાદ રામટેકર ફડરના
ખેડુતોની તકલીફોનું નીરાકરણ થયેલ છે. આમ છતાં રતનાલ ધાણીટ રોડ વચે ૬૬ કેવી
સબ ટે શ ન ઉભુ કરવા માટે ન ી જમીન સં પ ાદનની કાય વ ાહ ચાલુ મ ાં છે . જમીન
સંપાદનની કાયવાહ પુણ થયેથી અને નવા સબ ટેશન થયેથી અેની અંર ાય-૨
પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળના નકના વીજ-ફડરમાં ડવાની કાયવાહ હાથ ધરવામાં
આવશે.

(૪) આપાલી એ, કંઢેરાઇ એ, રતનાલ એ તથા નવલખા (૪) આપના તરફથી મળે લ સુ ચ ન અનુ સ ાર ૧૧ કે વ ી આપાલી એ વીજ-ફડરના
એ ફડરોમાં લો-વોટેજ બાબત.
િવભાજનની કામગીર પુ ણ  થયે લ છે . તે થ ી આ િવજ-ફડરના વીજ-ાહકોની લોવોટેજની સમયાનું િનરાકરણ થયેલ છે. વધુમાં, ૧૧ કેવી કંઢેરાઇ એ, રતનાલ એ
અને નવલખા એ રતનાલ એસ એસ માંથી નીકળે છે તે બાબતે નવા ૬૬ કેવી સબ
ટેસન માટેની દખાત તેમજ જમીન સંપાદન અંગેની કાયવાહ ગતીમાં છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
નવા કનેકશન

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
નવા કનેકશન

સદર ાહક ને રામટેકર એ ફડર માંથી પાવર મલે છે. જે ફડરનું સંચાર
અને િનભાવની કામગીર માધાપર પેટા િવભાગીય કચેર, ભુજ વતુળ કચેર
ારા કરવામાં આવે છે.પરંતુ ફડરનું સંચાર અને િનભાવની કામગીરને કારણે
પગ/િવજ-િવેપ ઓછા થયેલ છે તથા ફડરના એપીયર લોડગ પણ ૧૩૦
એપીયરની આસ પાસ છે. આ ફડરપર િવજ-િવેપનું કોઇ કારણ નથી તેમ
છતાં ધાણેટ રતનાલ રોડ વચે નવા ૬૬ કેવી િવજ સબ ટેશનની કામગીર
પુ ણ  થયે થ ી હાલના ૧૧કે વ ી રામટે ક રથી ૧૧ કે વ ી કં ઢ ે ર ાઇમાં બદલાવીને આ
સમયાનું િનરાકરણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

(૪) ૧૧ કેવી આપાલી એ ફડરનુ િવભાજનની કામગીર SI યોજના હેઠળ
પુણ કર નવું ૧૧ કેવી ખીરસરા એ ફડર તા ૧૫/૦૪/૨૦૧૮ થી શ કરવામાં
આવેલ છે. ૧૧ કેવી નવલખા એ ફડરમાંથી ૧૧ કેવી જખદાદા એ ફડર અને
૧૧ કે વ ી કં ઢ ે ર ાઇ એ ફડરમાં થ ી ૧૧ કે વ ી ગુ  ુ પ ા એ ફડરનુ ં િવભાજન
DDUGJY યોજના હે ઠ ળ કરવાની સૈ ધ ાં િ તક મં જ ુ ર  મ ગયે લ છે . જે ન ી
કામગીર DDUGJY યોજનાની સમય મયાદામાં કર આપવામા આવશે. ફડરોના
િવભાજન કયા બાદ, ૧૧ કેવી રતનાલ એ ફડરનો લોડ, િવભાત ૧૧ કેવી
કંઢેરાઇ એ ફડરમાં ફેરવવામાં આવશે. આ કરવાથી લો-વોટેજની ફરયાદનું
િનરાકરણ થશે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

(૫) હાલમાં ધમડકા, ચાંાણી અને લાખાપર ગામોમાં અગાઉની
અમોની રજુઆતથી લો-વોટેજની સમયા માટે ટસી ઉભા કરેલ.
પરંતુ, લોકલ લેવલે લોડ ડાયવડ કરેલ ન હોતા ાહકોને પુરતો
પાવર મળતો નથી.

(૫)આપના તરફથી મળેલ સુચન અનુસાર ધમડકા અને ચાંાણી મયે ઉભા કરવામાં લોડ બેલસ કર ને લો વોટેજનો  સોવ કર આપવામા આવેલ છે.
આવેલ ાંફમરનો લોડ ડાયવટ કર સમયાનું િનરાકરણ કર આપવામાં આવેલ છે.
યારે લાખાપર ગામ મયે થાનીકે સવે કર સમયાનું િનરાકરણ કરવાની કાયવાહ એક
માસમાં પુણ કરવામાં આવશે.

(૨) ભીમાસર ગામે બગીચા પાસે અથગ નવા કરવા.

(૨) સદર કામનું સવે કરને જર જણાયેથી અથગનું કામ દન-પંદરમાં પુણ કરવામાં કંડ્ટર ૨૨.૦૩.૨૦૧૮ ના રલેસ કર આપવામાં આવેલ છે
આવશે.

(૧) ભીમાસર ગામે બગીચા પાસે સાંધા વાળા વાયર બદલવા (૧) સવે કામગીર ગતીમાં છે દન-પંદરમાં કામ પુણ કરવામાં આવશે.
અંગે

િનકાલ
કમ

કંડ્ટર ૨૨.૦૩.૨૦૧૮ ના રલેસ કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
મેઇટેનસ
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64 ી આમારામભાઇ ગામોટ, ભીમાસર
65 ી આમારામભાઇ ગામોટ, ભીમાસર
66 ી આમારામભાઇ ગામોટ, ભીમાસર
67 ી આમારામભાઇ ગામોટ, ભીમાસર

(૩) ટપર ગામે મકાનો પરથી પસાર થતી િવજ લાઇન દુર કરવી (૩) થાનીકે સવેકર, ડઆઇએસએસ યોજના હેઠળ દખાત તૈયાર કર મંજુર આયેથી ૧.૫ ક.મી. ની એલ.ટ. લાઇન શીટ કરવા માટે ડ.આઇ.એસ.એસ. કમ
િનકાલ
સદર લાઇન હટાવવાનું કામ દન પંદરમાં કામ પુણ કરવામાં આવશે.
અંતગત તાલુકા પંચાયત ને ણ કરવામાં આવેલ છે.
શીફટગ ઓફ લાઇન
(૪) સતાપર ગામે હરજન વાસમાં બે જજરત વીજ પોલ બદલવા (૪) થળ તપાસ કર વીજ પોલ જજ ર ત જણાયે થ ી દન-દસમાં કામ પુ ણ  કરવામાં ૫ પૉલ બદલાવવામાં આવેલ છે.
આવશે.
(૫) મહાદેવનગર ફડરની લો-વોટેજની સમયા દુર કરવી

(૫) હાલમાં, મહાદેવ એ ફડરમાં લો-વોટેજ મળવાની કોઇ રજુઆત અેની કચેરને છેલા કનેશન મહાદેવા રાધુ ગોયલ કનેશન નં,: ૮૮૮૦૨/૧૦૦૭૦/૫ ના વૉટેજ
મળેલ નથી. આમ છતાં થાનીકે તપાસી લો-વોટેજની સમયા જણાયેથી દવસ પંદરમાં માપતા ૩૯૮ વૉટેજ/૩૯૫ વોટેજ/૪૦૦વોટેજ છે, આથી ફડર બાયફરગેશનની
કામગીર હાથ ધર પુણ કરવામાં આવશે.
જરયાત જણાતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
મેઇટેનસ

(૬) ભીમાસર ગામે સહારાગેટ પાસે ચાર થાંભલા કેમ લગાવેલ છે (૬) થળ તપાસ કર સદર કામની યોય માહતી મેળવી આગળની કાયવાહ કરવામાં ાહક નં.: ૮૮૮૫૬/૧૦૫૫૧/૯ ના નવા લાઇટગ કનેશન ી ગામોટ દનેશ
િનકાલ
તેનો જવાબ આપવા અંગે.
આવશે.
આર. થાંભલા ઉભા થઇ ગયેલ છે.
શીફટગ ઓફ લાઇન
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